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Nijkerks nee tegen Amersfoorts
zonnepark
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AMERSFOORT De door de gemeente Amersfoort gekozen mogelijke locatie voor een
energielandschap moet worden geschrapt. Dat eist de gemeenteraad van Nijkerk in een brief
aan de Amersfoortse raad. De aanleg is onder meer in strijd met gemaakte afspraken.
Wijnand Kooijmans
De vijf fractievoorzitters in de Nijkerkse raad stellen begrip te hebben voor het gegeven dat
Amersfoort in 2030 CO2-neutraal wil zijn. Maar bij het zoeken naar een geschikte locatie is
deze gemeente, zo vinden de vijf,
wel aan belangrijke aspecten voorbijgegaan. Bij de grenscorrectie met Amersfoort - waarbij
een deel van Hoevelakens grondgebied is overgegaan naar Amersfoort - is nadrukkelijk
afgesproken dat de agrarische bestemming van dit gebied blijft gehandhaafd. Dit om de open
landschappelijke dorpsentree van Hoevelaken en het vrije uitzicht op het Hoevelakense Bos
in stand te houden. De aanleg van een zonnepark of ook maar ieder andere bebouwing past
niet binnen deze afspraak.
Zowel de inwoners van Nijkerk als Amersfoort hebben, zo geven de vijf aan, groot belang bij
een groene recreatieve zone als buffer voor de verstedelijking en als noodzakelijke
mogelijkheid voor gezonde recreatie. Dat maakt dat op dit moment gesprekken worden
gevoerd tussen de colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeente om
invulling te geven aan deze groene zone. Hierbij willen zij onder meer gebruik maken van de
noodzakelijke natuurcompensatie welke moet worden geboden in verband met de
reconstructie van knooppunt Hoevelaken.
Versterking van het Hoevelakense Bos is onderdeel van deze groene zone. Een zonnepark of
andere bebouwing bij de Nijkerkerstraat naast het Hoevelakense Bos past niet in deze
beoogde ontwikkeling. Binnen de gemeenteraad van Nijkerk is geen draagvlak voor een
andere bestemming van de betrokken weilanden aan de Nijkerkerstraat. Uit een enquête,
gehouden door de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar blijkt dat 95 procent van de
ruim 1.100 deelnemers tegen een zonnepark is. De vijf zien dit als reden te meer om de raad
van Amersfoort met klem te verzoeken af te zien van een zonnepark op de locatie
Nijkerkerstraat.
Lokaal

